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                                                OBEC ČIČMANY 

Obecný úrad v Čičmanoch  č.166, 013 15  Čičmany 

                                                                         Uznesenia  

                                     z 1. zasadnutia OZ obce Čičmany zo dňa 26.2.2021  

 

Uznesenie č. 1/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 2.: schválenie 
programu rokovania , ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Schvaľuje: program z 1. zasadnutia OZ Čičmany, konaného dňa 26.2.2021 
 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:3 

Neprítomní:0 

Prítomní:3 

 

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Ing. Lucia Záňová , Alena Haššová, 

Dagmar Záňová 
0 0 

 

Uznesenie č. 1/2021 bolo schválené 

 

 

 

V Čičmanoch 26.2.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

Uznesenie č. 2/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.: 

Kontrola plnenia uznesení , ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

 

 

V Čičmanoch 26.2.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 
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Uznesenie č. 3/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.: Harmonogram 
zasadnutí OZ na r. 2021, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje: harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021 nasledovne: 
26.2.2021, 26.5.2021, 5.8.2021, 24.11.2021  

                                     

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:3 

Neprítomní: 

Prítomní: 3 

 

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová,  

Ing. Lucia Záňová 

0 0 

 

Uznesenie č. 3/2021 bolo schválené 

 

 

 

 

V Čičmanoch 26.2. 2021                                                                        Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                                 starostka obce Čičmany 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.: Zníženie nájmu p. 
Ligasová – Čičmanská krčma,  ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. neschvaľuje Žiadosť o zníženie nájmu – Gabriela Ligasová- 
Čičmanská krčma 
 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:3 

Neprítomní:0 

Prítomní:3 
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Hlasovanie za :  Proti:3 Zdržal sa : Neprítomní :  
 

Ing. Lucia Záňová , Alena 

Haššová, Dagmar Záňová 
0 

 

Uznesenie č. 4/2021 nebolo schválené 

 
 
 

V Čičmanoch 26.2. 2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                                starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 5/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 7.: Vylúčenie 
z regulatívov funkčného usporiadania Zmiešaná zóna bývania a vybavenosti písmeno g) 

ktorým obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p. schvaľuje : 

Vylúčenie z regulatívov funkčného usporiadania „A – zmiešaná zóna bývania a vybavenosti“ písmeno g) 
a určuje veľkosť nových pozemkov od 350 m2. 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:3 

Neprítomní:0 

Prítomní:3 

 

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Ing. Lucia Záňová , Alena Haššová, 

Dagmar Záňová 
0 0 

 

Uznesenie č. 5/2021 bolo schválené 

 

 

 

V Čičmanoch 26.2. 2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                                starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 6/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 8.: Žiadosť o vyjadrenie 
povolenia na predaj kávy – ambulantný predaj, príležitostný trh, ktorým obecné zastupiteľstvo obce 
Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje : Žiadosť o 
povolenia na predaj kávy – ambulantný predaj 
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Hlasovanie: 

Počet poslancov:3 

Neprítomní: 

Prítomní: 3 

 

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová,  

Ing. Lucia Záňová 

0 0 

 

Uznesenie č. 6/2021 bolo schválené 

 
 
 
 

V Čičmanoch 26.2. 2021                                                                        Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                                starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 7/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 9.: Prenájom pozemku 
parcela č. 8834 podľa osobitného zreteľa, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. kde  

Obecné zastupiteľstvo : 

1. Berie na vedomie  

žiadosť pána Miroslava Drobca, bytom Šulekova 868/17, 971 01  Prievidza, doručenú na Obecný úrad 
v Čičmanoch dňa 30.09.2020, zaevidovanú pod č. 311/2020, predmetom ktorej je žiadosť o nájom pozemku 
CKN parcelné č. 8834 o výmere 2270 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, v katastrálnom území 
Čičmany, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste 
vlastníctva č. 3673, z dôvodu že žiadateľ má záujem využiť pozemok na ekologický chov koní, vrátane 
chráneného slovenského plemena. 

2. Schvaľuje  

prebytočnosť majetku, pozemku CKN parcelné č. 8834 o výmere 2270 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 
porast, v katastrálnom území Čičmany, evidovaný na liste vlastníctva  
č. 3673 vo vlastníctve Obce Čičmany v podiele 1/1 (v celosti).  

 

3.  Schvaľuje  

spôsob prenechania pozemku CKN parcelné č. 8834 o výmere 2270 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý 
porast, v katastrálnom území Čičmany (list vlastníctva č. 3673), v celosti vo vlastníctve Obce Čičmany, do 
dlhodobého nájmu (dočasné užívanie za odplatu) nájomcovi Miroslavovi Drobcovi, bytom Šulekova 868/17, 
971 01  Prievidza, podľa ustanovenia §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, za podmienok stanovených obecným zastupiteľstvom, z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa jedná  
o nehnuteľný majetok, ktorý je pre obec dlhodobo nevyužiteľný, nachádzajúci sa v extraviláne obce. Žiadateľ 
má záujem využiť pozemok na ekologický chov koní, vrátane chráneného slovenského plemena. Ďalším 
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dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nájomca má záujem využívať chované kone na 
agroturistiku, t. j. prevádzkovať jazdy na koni pre obyvateľov a návštevníkov obce, prevádzkovanie tréningov 
jazdy na koni pre deti, ako aj teoretickú časť spojenú s chovom koní. Tiež v budúcnosti plánuje sa 
zúčastňovať pretekov a tým propagovať našu obec na rôznych podujatiach.  Týmto zámerom žiadateľ 
prispeje k vyššiemu štandardu prezentácie našej obce.  

4. Schvaľuje  

zverejnenie zámeru obce prenechať pozemok CKN parcelné č. 8834 o výmere 2270 m2, druh pozemku: 
trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území Čičmany (list vlastníctva č. 3673),  
do dlhodobého nájmu žiadateľovi Miroslavovi Drobcovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
v zmysle § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

5. Ukladá                        - žiadateľovi 
povinnosť,  aby predložil potrebné povolenia na vykonávanie činnosti, ktorú má záujem prevádzkovať na 
pozemku  CKN parcelné č. 8834 o výmere 2270 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, v katastrálnom 
území Čičmany. 

- žiadateľovi povinnosť, zaplatil všetky poplatky súvisiace s prenechaním pozemku do dlhodobého nájmu  

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:3 

Neprítomní: 

Prítomní: 3 

 

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová  
0 0 

 

Uznesenie č. 7/2021 bolo schválené 

 

 

V Čičmanoch 26.2. 2021                                                                        Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                                starostka obce Čičmany 

 
Uznesenie č. 8/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 10.: Schválenie 
nákupu žumpy pre budovy č. 280 a  č. 6, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,  
I. s c h v a ľ u j e: 
použitie finančných prostriedkov získaných z nájmu budov č. 280 a č. 6 na kúpu žumpy v sume do 1500€ , 
ktoré sú vo vlastníctve obce Čičmany. Žumpa, ktorá slúžila pre budovu č. 280 je v dezolátnom stave a je 
nutná náhrada za novú žumpu. 

II. poveruje starostku obce: 

aby podľa cenových ponúk vybrala najvhodnejšiu firmu na kúpu žumpy aj s certifikátom. Žumpa bude 
osadená na pozemku obce CKN  73/6 vo vlastníctve obce Čičmany a bude slúžiť pre budovu č. 280 a č. 6. 

 

Hlasovanie: 
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Počet poslancov:3 

Neprítomní: 

Prítomní: 3 

 

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová  
0 0 

 

Uznesenie č. 8/2021 bolo schválené 

 

V Čičmanoch 26.2. 2021                                                                        Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                                starostka obce Čičmany 
 
 
Uznesenie č. 9/2021 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 11:  
Prenájom pozemku od spoločnosti GLOCK Forst Slovakei, s.r.o., CKN 5567/12 trvalý trávnatý porast  
na vybudovanie parkoviska, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,  
 
I. s c h v a ľ u j e: 
Uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi prenajímateľom GLOCK Forst Slovakei, s.r.o. Oslany č. 
1015, 97247 Oslany a nájomcom Obcou Čičmany. Predmetom zmluvy o dlhodobom nájme je prenájom 
pozemku: KNC parcela č. 5567/12 – trvalý trávnatý porast, v k.ú. Čičmany evidované na LV 2496 
o celkovej výmere 1160 m2, za cenu nájmu 10 eur/10 rokov, za účelom prevádzkovania odstavnej plochy 
pre motorové vozidlá s tým, že sa nájomcovi umožňuje osadenie parkovacieho automatu a ohradenie 
plochy 

 

II. poveruje 

Starostku obce Čičmany podpísaním zmluvy o nájme pozemku. 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:3 

Neprítomní: 

Prítomní: 3 

 

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová  
0 0 

 

Uznesenie č. 9/2021 bolo schválené 

 

V Čičmanoch 26.2. 2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                                starostka obce Čičmany 
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